
S T A N O V Y 
Speed badmintonového klubu Lipany 

__________________________________________________________ 
 

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Speed badmintonový klub Lipany (ďalej len SbK), je v zmysle zákona č. 83/1990 

Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú 
záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe a to najmä v speed badmintonovom 
športe. 

 
2. SbK je samostatný právny subjekt so sídlom: Kukučínova 58, 082 71 Lipany. SbK 

združuje aktívnych a pasívnych speed badmintonistov, ako aj priaznivcov a 
priateľov tohto športu. 

 
3. SbK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou 

organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. 
 
4. SbK môže dobrovoľne vstúpiť do inej slovenskej alebo medzinárodnej 

organizácie alebo združenia bez straty vlastnej nezávislosti. Vstup a výstup 
schvaľuje výbor SbK. Právo anulovať toto rozhodnutie má členská schôdza SbK. 

 
 

Článok II. 
Hlavné úlohy 

 
1.   Základnou úlohou je združovať: 

● aktívnych záujemcov o súťažnú i rekreačnú formu speed badmintonu vo 
všetkých vekových kategóriách a na všetkých výkonnostných stupňoch 

● pasívnych záujemcov, priaznivcov a priateľov tohoto športu. 
 
2.   SbK sa snaží vytvárať ekonomické a materiálno-technické podmienky pre svojich 
členov. Pre tento účel spolupracuje so štátnymi orgánmi, miestnymi samosprávami, 
organizáciami a súkromnými osobami. 
 
3.   SbK organizuje a zabezpečuje účasť svojich členov na športových akciách a sám 
takéto akcie organizuje z vlastnej iniciatívy alebo z poverenia. 
 
4. SbK zhromažďuje informácie, ktoré sa týkajú speed badmintonu a trénerskej praxe 
a  sprostredkováva ich členom. O svojej činnosti informuje širšiu verejnosť. 
 
5. SbK udržuje kontakt s inými speed badmintonovými organizáciami a spolupracuje 
pri riešení spoločných problémov. 
 

 
 
 
 



Článok III. 
Členstvo 

 
1. Členstvo v SbK je dobrovoľné. Členom SbK sa môže stať každý speed 

badmintonista (aktívny či pasívny, domáci alebo zahraničný) bez ohľadu na 
politickú príslušnosť, vierovyznanie, názorovú a športovo-metodickú orientáciu, ak 
sú jeho občianske a športové postoje založené na príncípoch demokracie a 
humanizmu a súhlasí so stanovami SbK. 

 
2. Občan, ktorý sa chce stať členom SbK, odovzdá písomnú prihlášku výboru SbK, 

ktorý rozhoduje o prijatí nových členov. O svojom rozhodnutí výbor informuje 
občana a v prípade súhlasu s prijatím za člena ho vyzve k uhradeniu členského 
príspevku. Po uhradení tohoto príspevku sa občan stáva členom SbK. 

 
3. Platnosť členstva v SbK sa obnovuje každý rok zaplatením členského príspevku 

do 31. marca. 
 
4. Členstvo v SbK zaniká: 

● vystúpením (na základe písomného oznámenia alebo pri nezaplatení 
členského príspevku)     

● zrušením (úmrtím člena) 
● vylúčením, ak člen poruší stanovy SbK alebo poškodí dobré meno SbK. O 

vylúčení rozhoduje členská schôdza hlasovaním nadpolovičnou väčšinou. 
 

 
Článok IV. 

Práva členov 
 
1. Člen má právo zúčastňovať sa na športových a spoločenských aktivitách 

organizovaných SbK.  
 
2. Člen má právo dávať návrhy, podnety a pripomienky výboru alebo revíznej 

komisii SbK. 
 
3. Člen má právo na informovanosť o činnosti SbK. 
 
4. Člen má právo zúčastňovať sa na členských schôdzach SbK. Člen nad 18 rokov 

má právo právoplatne hlasovať na členských schôdzach SbK. 
 
5. Člen nad 18 rokov má právo voliť a byť volený do orgánov SbK. 
 
 

Článok V. 
Povinnosti členov 

 
1. Člen dodržiava stanovy a vnútorné predpisy, plní pridelené úlohy, uvedomele 

dodržiava disciplínu a morálne zásady spoločnosti. 
 
2. Člen platí načas členské príspevky v stanovenej výške. 
 



3. Člen sa v rámci svojich možností iniciatívne zapája a podieľa na činnosti SbK. 
 
4. Člen starostlivo hospodári s majetkom SbK. 
5. Člen sa snaží čo najlepšie reprezentovať SbK. 
 

Článok VI. 
Členská schôdza 

 
1. Najvyšším orgánom SbK je členská schôdza, ktorú zvoláva raz ročne výbor SbK. 
 
2. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať v prípade potreby výbor SbK z 

vlastného popudu alebo ak o to požiada najmenej polovica členov. 
 
3. Regulérne uznesenie o konaní členskej schôdze sa musí zverejniť najmenej 2 

týždne pred jej konaním a musí v ňom byť uvedený dátum, čas, miesto konania a 
program schôdze. 

 
4. Ak bola členská schôdza riadne zvolaná, je uznášaniaschopná bez ohľadu na 

počet prítomných členov. Hlasovacie právo má každý prítomný člen starší 18 
rokov. 

 
5. Uznesenie členskej schôdze je platné, ak za uznesenie hlasuje viac prítomných 

členov ako proti nemu. 
 
6. Členská schôdza volí na 2 roky 3 až 5 členný výbor a 1 až 3 člennú revíznu 

komisiu. Voľba je platná, ak bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov. 

 
7. Členská schôdza má právo dopĺňať alebo meniť stanovy SbK. Úprava stanov je 

platná, ak ju schváli aspoň 2/3 prítomných členov. 
 
8. Členská schôdza má právo uzniesť sa o zániku SbK, ak s tým súhlasí aspoň 2/3 

prítomných členov. Súčasne s uznesením o zániku musí členská schôdza prijať aj 
uznesenie o majetkovom vysporiadaní SbK, inak je uznesenie o zániku neplatné. 
Členská schôdza zároveň ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkové 
vysporiadanie. 

 
9. Schvaľovanie uznesení, voľby a úpravy stanov sa vykonávajú tajným alebo 

verejným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza pred 
jeho vykonaním verejným hlasovaním. 

 
 

Článok VII. 
Výbor SbK 

 
1. Výkonným orgánom SbK medzi členskými schôdzami je 3 až 5 členný výbor SbK. 
 
2. Výbor riadi celú činnosť SbK a je oprávnený prijímať ľubovoľné uznesenia k 

zabezpečeniu činnosti SbK. 
 



3. Výbor sa zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi a je povinný riadiť sa jej 
uzneseniami. 

 
4. Výbor si zo svojho stredu volí prezidenta a dvoch ďalších členov, ktorí majú 

podpisové právo pri finančných operáciách a určuje konkrétnu náplň práce a 
zodpovednosť svojich členov za jednotlivé úseky činnosti klubu. 

 
5. Prezident je štatutárnym zástupcom SbK a je oprávnený v jeho mene konať, 

pričom sa riadi uzneseniami výboru. V prípadoch keď je to potrebné môže výbor 
poveriť aj iného člena SbK jednaním v mene SbK. 

 
6. Výbor prideľuje na zabezpečenie činnosti SbK konrétne úlohy jednotlivým členom 

SbK a kontroluje ich plnenie. 
 
7. Výbor je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej účasti členov. 
 
8. Uznesenie výboru je platné, ak za uznesenie hlasuje viac prítomných ako proti 

nemu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. 
 
9. Uznesenie výboru je záväzné pre každého člena SbK. 
 
10. Člena výboru môže odvolať jedine členská schôdza a to aj pred skončením 

volebného obdobia. 
 
11. V prípade odstúpenia alebo úmrtia niektorého člena výboru môže namiesto neho 

výbor kooptovať ďalšieho člena, ak s kooptáciou súhlasí väčšina zvyšku výboru. 
Ak vo výbore ostane menší počet členov ako 2, treba zvolať mimoriadnu členskú 
schôdzu a usporiadať nové voľby. Kooptáciu nového člena výboru musí schváliť 
najbližšia členská schôdza. 

 
 

Článok VIII. 
Revízna komisia 

 
1. Kontrolným orgánom SbK je 1 až 3 členná komisia, ktorá si zo svojho stredu volí 

predsedu. 
 
2. Revízna komisia kontroluje činnosť výboru a celého SbK a predkladá výsledky 

svojho zisťovania výboru a členskej schôdzi. 
 
3. Členovia komisie majú právo zúčastňovať sa na schôdzi výboru, ale bez 

hlasovacieho práva. 
 
4. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. 
 
5. V prípade odstúpenia alebo úmrtia niektorého člena revíznej komisie môžu 

namiesto neho zvyšní členovia revíznej komisie kooptovať ďalšieho člena. Ak v 
revíznej komisii nezostal žiadny člen, treba zvolať mimoriadnu členskú schôdzu a 
usporiadať nové voľby. Kooptáciu nového člena revíznej komisie musí schváliť 
najbližšia členská schôdza. 



 
Článok IX. 

Finančné prostriedky 
1.   Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti SbK sú získavané z týchto 
zdrojov: 

a) členské príspevky a poplatky 
b) dotácie, sponzorstvá, dary a dedičstvá 
c) vlastná hospodárska činnosť 
d) vlastná podnikateľská činnosť v oblasti reklamy a propagácie. 

 
2.   Používanie finančných prostriedkov riadi výbor podľa uznesení členskej schôdze. 
 
3.   Kontrolu efektívneho využívania prostriedkov vykonáva revízna komisia. 
 
 

Článok X. 
Platnosť stanov 

 
1. Tieto stanovy schválila ustanovujúca členská schôdza dňa 25. 8. 2012. Ich výklad 

výkonáva výbor SbK. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 


